
ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+  

Σχέδιο 2021 

 

Βραχυχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών - Σπουδές  

 

Ποσά Ατομικής Επιχορήγησης 

Διάρκεια Κινητικότητας 
με Φυσική  

Παρουσία Ποσό Επιχορήγησης Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες 

΄Έως την 14η ημέρα 70 ευρώ την ημέρα 
+100 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο 
της κινητικότητας 

Από την 15η έως την 30η 

ημέρα 50 ευρώ την ημέρα 
+150 ευρώ για ολόκληρη την περίοδο 
της κινητικότητας 

 
Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus+ οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
που μετακινούνται για Σπουδές Βραχυχρόνιας κινητικότητας, με το σχέδιο 2021 μπορούν να 
λάβουν επιχορήγηση Erasmus+ για διάστημα φυσικής παρουσίας τους στο εξωτερικό 
από 5 έως 20 μέρες.  
 

Φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες που δεν ανήκουν στην ομάδα με 
λιγότερες ευκαιρίες και δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου, 
μπορούν να επιλέξουν πράσινη μετακίνηση (green travel) *. Στην περίπτωση αυτή, θα 
λάβουν μια εφάπαξ συνεισφορά ύψους 50 ευρώ ως ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου 
και έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών 
ταξιδιού μετ’ επιστροφής (αρκεί το σύνολο των ημερών φυσικής κινητικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού, να μην υπερβαίνει τις 20 ημέρες, όπως 
ορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus  για το σχέδιο 2021, με βάση τα 
διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος).  

 *Πράσινη μετακίνηση (green travel): χρήση μέσων μεταφοράς για το κύριο μέρος της 
μετακίνησης με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. 
λεωφορείο, τρένο, πλοίο ή συνεπιβατισμό (carpooling). Διευκρινίζεται ότι για να χαρακτηριστεί 
μία μετακίνηση ως «πράσινη» θα πρέπει να γίνει χρήση μέσου μεταφοράς με μειωμένο 
αποτύπωμα άνθρακα για την κάλυψη μεγαλύτερου του ήμισυ της χιλιομετρικής απόστασης.  

Επιχορήγηση για Δαπάνες ταξιδίου (αποκλειστικά για φοιτητές/τριες με λιγότερες 
ευκαιρίες) 

Φοιτητές/τριες και προσφάτως απόφοιτοι/τες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες 

ευκαιρίες και συμμετέχουν σε βραχυχρόνιες κινητικότητες λαμβάνουν επιπλέον της ατομικής 



επιχορήγησης, αποζημίωση για τη δαπάνη ταξιδίου. Το ποσό της αποζημίωσης διαφοροποιείται 

ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στην έδρα του Τμήματος του/της φοιτητή/τριας 

και τον τόπο του φορέα υποδοχής. Τα ποσά αποζημίωσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Αποστάσεις ταξιδίου   Περίπτωση συνήθους 
μετακίνησης 

Περίπτωση πράσινης 
μετακίνησης** 

Μεταξύ 10 και 99 χιλιομέτρων:  23 ευρώ ανά συμμετέχοντα - 

Μεταξύ 100 και 499 χιλιομέτρων:  180 ευρώ ανά συμμετέχοντα 210 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 500 και 1999 χιλιομέτρων:  275 ευρώ ανά συμμετέχοντα 320 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 2000 και 2999 χιλιομέτρων: 360 ευρώ ανά συμμετέχοντα 410 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 3000 και 3999 χιλιομέτρων:  530 ευρώ ανά συμμετέχοντα 610 ευρώ ανά συμμετέχοντα 

Μεταξύ 4000 και 7999 χιλιομέτρων:  820 ευρώ ανά συμμετέχοντα - 

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8000 
χιλιομέτρων:  

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα - 

 
Ο υπολογισμός της χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στην έδρα του Τμήματος του/της 
φοιτητή/τριας και τον τόπο του Πανεπιστημίου υποδοχής γίνεται με το εργαλείο της ΕΕ, Erasmus 
distance calculator:  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator  
 

Φοιτητές/τριες με λιγότερες ευκαιρίες δύνανται επίσης να λάβουν έως 4 ημέρες πρόσθετη 
επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής (αρκεί το 
σύνολο των ημερών φυσικής κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδιού, να μην 
υπερβαίνει τις 20 ημέρες, όπως ορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Erasmus  για το 
σχέδιο 2021, με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος).  

 *Πράσινη μετακίνηση (green travel): χρήση μέσων μεταφοράς για το κύριο μέρος της μετακίνησης 
με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο, 
πλοίο ή συνεπιβατισμό (carpooling). Διευκρινίζεται ότι για να χαρακτηριστεί μία μετακίνηση ως 
«πράσινη» θα πρέπει να γίνει χρήση μέσου μεταφοράς με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα για την 
κάλυψη μεγαλύτερου του ήμισυ της χιλιομετρικής απόστασης.  

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

